
  

 

 

 

 

 

2023 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS 
Savanorių g. 1, Zarasai, Tel.  (8 385)  51785 El. p. pedag.centras@zarasai.lt, www.sczarasai.lt 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Laika

s 

Vieta Dalyviai Anotacija Programos 

vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

1.  Personalizuoto mokymo(si) 

platformos „elicėjus“ 

pristatymas 

2023-03-01 14:00 Nuotoliniu 

būdu Zoom 

platforma 

Mokyklų 

vadovai ir 

pavaduotojai, 

matematikos 

mokytojai 

Personalizuoto mokymo(si) 

platforma „elicėjus“, skirta pagerinti 

5-12 kl. moksleivių matematikos 

rezultatus. „Elicėjus“ kiekvienam 

mokiniui sudaro asmeninį 

matematikos mokymosi kelią ir 

suteikia unikalią galimybę užglaistyti 

ankstesnėse klasėse susidariusias 

spragas. 

Interaktyvus, profesionalų sukurtas 

vaizdo ir užduočių turinys, paremtas 

realaus gyvenimo pavyzdžiais, bei 

žaidimifikacijos funkcijos suderinti 

taip, jog išlaikytų mokinių dėmesį ir 

motyvaciją. Platforma puikiai 

tinkama tiek mokymuisi klasėje, tiek 

savarankiškam mokymuisi.  

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

2.  Seminaras-praktikumas 

„Pagalba mokiniui“  
(Ilgalaikės programos 

„Ištieskime ranką jaunajam 

talentui“ modulis) 

2023-03-15 11:00 Zarasų 

Fausto 

Latėno 

meno 

mokykla 

Neformaliojo 

muzikos 

ugdymo 

fortepijono 

specialybės 

mokytojai ir 

mokiniai  

Mokymų metu siekiama 

apžvelgti 

fortepijono pedagogikos 

aktualijas, pasidalyti metodine – 

praktine patirtimi, tobulinti 

dalykines žinias, stiprinti 

bendradarbiavimą. 

Gabrielė 

Kondrotaitė 
Nacionalinės M. 

K. Čiurlionio 

menų mokyklos 

fortepijono 

mokytoja – 

ekspertė 

Danguolė 

Petrašiūnienė 

Tel. (8-385) 30579 

info@zmm.lt  

Tel. (8 385) 51785 

pedag.centras@zarasa

i.lt  

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus  

2023-03-01 įsakymu Nr. VK-18 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:info@zmm.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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3.  Vebinaras „Nuo žinių prie 

kompetencijų: turinio ir 

žinių dinamikos dermė “ 

2023-03-29 14:00 Nuotoliniu 

būdu Zoom 

platforma 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Ugdymosi turinio lūkesčiai, tikslai ir 

siekiai: žinios VS supratimas 

(Violeta Liudvinovičienė, knygynas 

Krisostomus Lietuva) 

Aktyvios pamokos ir refleksyvaus 

ryšio dermė šiuolaikinėje pamokoje 

(Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja-metodininkė Žana 

Braslauskienė) 

Praktiniai kompetencijomis grįsto 

ugdymo iššūkiai dirbant pagal 

atnaujinto turinio bendrąsias anglų 

kalbos programas 

(Šiaulių Lieporių gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja Aistė Bosienė) 

 MOKAMAS  

Registracijos nuoroda: 

https://us06web.zoo

m.us/webinar/regist

er/WN_WyWUM0x

gQO6xXN3MhyHC

8g 
 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO RENGINIAI 

1.  UTA koordinatorių 

mokymai 

Kovas  Nuotoliniu 

būdu 

Tik registruoti 

dalyviai 

Dalyvauja fizikos,  

gamtos mokslų , 

pradinio ugdymo pedagogai 

Informacija: 

Gintarė 

Laurikėnienė 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI 

1.  Seminaras „Streso 

valdymas ir emocinės 

sveikatos stiprinimas“ 

2023-03-03 9:00 Zarasų rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 
(D. Bukonto 

g. 20, Zarasai 

II a. renginių 

salė). 

Bendruomenės 

nariai 
Šių mokymų metu bus plačiau ir 

išsamiau aptariama streso sam-

prata, fiziologiniai ir psicholo-

giniai streso požymiai, asmens 

galimybė keisti reakciją į stresą 

keliančias situacijas, mokomasi 

streso įveikos strategijų bei 

aptariama psichologinės pagalbos 

svarba ir galimybės. 

Seminaro 

lektorė - Valija 

Šap Europos 

sertifikuota 

psichologė 

Lietuvoje 

klinikinėje ir 

sveikatos srityje 

 

Informacija ir 

registracija  

Svetlana Vilkauskienė 

svetlana.vilkauskiene@

zarasai.lt 

 

2.  Pozityvios tėvystės 

mokymai  

 

2023-03-07 

2023-03-14 

2023-03-21 

2023-03-28 

12:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Tėvams 

auginantiems 

vaikus 

nuo 3 iki 12 

metų 

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

užsiėmimų metu tėvai mokomi 

tinkamai atliepti vaiko poreikius, 

veiksmingų bendravimo su 

vaikais būdų, lavinami tėvų 

pozityvios disciplinos taikymo 

įgūdžiai. 

Genovaitė 

Vadaišienė  

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WyWUM0xgQO6xXN3MhyHC8g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WyWUM0xgQO6xXN3MhyHC8g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WyWUM0xgQO6xXN3MhyHC8g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WyWUM0xgQO6xXN3MhyHC8g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WyWUM0xgQO6xXN3MhyHC8g
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:svetlana.vilkauskiene@zarasai.lt
mailto:svetlana.vilkauskiene@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

1.  13-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2023-03-07 

 

 Rajono 

mokyklose  

2-4 kl.  

mokiniai 

Informacija 

https://geografija.lt/2023/02/2023

-metu-pasaulio-pazinimo-

olimpiada-2-4-klasems-

registracija/ 

Jolanta Lašaitė 

metodinis@zar

asai.lt 

sczarasai@gm

ail.com  
(8 385) 51785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
per atsiųstą 

GOOGLE FORMS 

nuorodą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  13-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2023-03-08 

 

 Rajono 

mokyklose  

6-8 kl. 

mokiniai 

Informacija 

https://geografija.lt/2023/02/2023

-metu-geografijos-olimpiada-6-

12-klasems-mano-gaublys-

registracija/  

3.  13-oji geografijos olimpiada  

„Mano gaublys“ 

2023-03-09  Rajono 

mokyklose  

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

4.  52-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio 
konkursas 

2023-03-07 14:00 Nuotoliniu 

būdu 

Mokiniai 

iki 15 metų 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/epistolinio_

rasinio/ 

5.  29-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada „Eni beni 

diki daki – aš einu ieškoti“ 

2023-03-09 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 ir 9-12 kl./I-

IV gimnazijos 

kl. mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/dailes/  

 

6.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA“ 

2023-03-16 9:00 Rajono 

mokyklose 

1-8 ir 9-12 kl./I-

IV gimnazijos 

kl. mokiniai  

Informacija  

https://www.kengura.lt/  

7.  7-oji Lietuvos 5-8 klasių 

mokinių STEAM olimpiada 
2023-03-17 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-8 kl. 

mokiniai 

Informacija  

http://apc.ku.lt/olimpiada/index.p

hp/etapai-ir-svarbios-datos/ 

8.  35-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada 
2023-03-21 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

9-12 kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija  

https://www.lmnsc.lt/geografijos/  

9.  Lietuvos mokinių 

technologijų  olimpiada  

„Kūrybos virusas 2023“ 

2023-03-23 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

5-8 kl. ir 9-12 

kl./I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Informacija 

https://www.lmnsc.lt/technologij

u/  

10.  5-8 kl. mokinių biologijos 

olimpiada  

 

2023-03-24  Nuotoliniu 

būdu 

5-8 kl. 

mokiniai 

 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
https://geografija.lt/2023/02/2023-metu-geografijos-olimpiada-6-12-klasems-mano-gaublys-registracija/
https://geografija.lt/2023/02/2023-metu-geografijos-olimpiada-6-12-klasems-mano-gaublys-registracija/
https://geografija.lt/2023/02/2023-metu-geografijos-olimpiada-6-12-klasems-mano-gaublys-registracija/
https://geografija.lt/2023/02/2023-metu-geografijos-olimpiada-6-12-klasems-mano-gaublys-registracija/
https://www.lmnsc.lt/dailes/
https://www.kengura.lt/
https://www.lmnsc.lt/geografijos/
https://www.lmnsc.lt/technologiju/
https://www.lmnsc.lt/technologiju/


Zarasų švietimo pagalbos tarnyba                                                                                                                                2023 m. kovo mėnesio renginiai 4 

11.  Rajono mokyklų 

raštingumo konkursas (3-4 

kl.) 

2023-03-29 9:00 Zarasų 

„Santarvės“ 

pradinė 

mokykla 

3-4 kl.  

mokiniai 

 Jolanta Lašaitė 

metodinis@zar

asai.lt 

sczarasai@gm

ail.com  
(8 385) 51785 

 

Būtina išankstinė 

mokinių registracija 
per atsiųstą 

GOOGLE FORMS 

nuorodą 
12.  Rajono mokyklų 

raštingumo konkursas (5-7 

kl.) 

2023-03-29 9:00 Zarasų 

Pauliaus 

Širvio 

progimnazija 

5-7 kl.  

mokiniai 

 

13.  Rajono mokyklų 8 klasių 

mokinių lietuvių kalbos 
olimpiada 

2023-03-29 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

8 kl.  

mokiniai 

 

14.  „Skirtukas lietuviškos 

pasakos knygai“ 

Nuo 03-01 

iki 03-31 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Priešmokykli-

nių grupių 

vaikai, 1-4 kl. 

mokiniai 

Projektas skirtas skatinti vaikus 

pamilti knygą, skaityti lietuviškas 

pasakas, lavinti vaizduotę, kūrybinę 

raišką ir suvokti pagrindines 

gyvenimo vertybes ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

Dalia 

Antanavičienė 

Edita 

Sklizmantienė 

 

Tel. 8 675 38 484 
antanaviciene@gmail.co

m 

Tel. 8 680 05079 
edita.rimsaite2@gmail.c

om   

15.  Respublikinis gamtos 

mokslų žinių konkursas – 

viktorina  

,,Žinau – sakau 2023“ 

2023-03-30 10:00 Zarasų 

profesinė 

mokykla 

Mokyklų 

komandos 

Konkurso tikslas – skatinti mokinius 

domėtis gamtos mokslais, ugdyti 

mokinių kūrybiškumą, bei kritinį 

mąstymą bei bendradarbiavimo 

plėtrai tarp Lietuvos ugdymo įstaigų 

bendruomenių.  

Donata 

Radionova  

Zarasų profesinė 

mokykla 

Tel. +37068330535 
donata.radionova@zaras

upm.lt 

PARODA 

1.  Paroda „Apie mus“ 2023-03  Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Bendruomenės 

nariai 
Suaugusiųjų, lankančių Zarasų 

Fausto Latėno meno mokyklos 

dailės studiją darbų paroda 

Ramunė 

Sladkevičiūtė 

Dainienė  

 

Tel. (8 385)  51785 
pedag.centras@zarasai.lt 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

1.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Darbo 

dienomis 

8:00-

16:00 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 

Zarasų Pauliaus Širvio 

progimnazija, 

Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams teikiamos profesinio 

orientavimo paslaugos, siekiant 

ugdyti karjeros kompetencijas, 

kurios yra svarbios norint 

Jurgita 

Jablonskienė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas1

@gmail.com 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:sczarasai@gmail.com
mailto:antanaviciene@gmail.com
mailto:antanaviciene@gmail.com
mailto:edita.rimsaite2@gmail.com
mailto:edita.rimsaite2@gmail.com
mailto:donata.radionova@zarasupm.lt
mailto:donata.radionova@zarasupm.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas1@gmail.com
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2.  Profesinio orientavimo 

paslaugos 

Pirma-

dieniais ir 

penkta-

dieniais 

8:00-

17:00 

Antazavės Juozo Gruodžio 

pagrindinė mokykla, 

Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija 

sėkmingai pasirinkti mokymosi 

kryptį, profesiją ar darbo veiklą, 

pereiti iš mokymo aplinkos į 

darbo aplinką, taip pat tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi.   

Jovita 

Vainikevičiūtė 

Tel. 8385 51785 

El. paštas 

karjeros.specialistas2

@gmail.com 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ TYRIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-03-01 

2023-03-15 

2023-03-22 

 

9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Zarasų  

„Santarvės“ 

pradinės 

mokyklos vaikai, 

tėvai, globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 
  

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

  

2.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-03-08 8:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazijos  

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

9:00 Antazavės  

J. Gruodžio 

pagrindinės 

mokyklos vaikai, 

tėvai, globėjai 

3.  Specialiųjų ugdymo 

poreikių įvertinimas 

(pirminis, pakartotinis) 

bei mokinių, mokytojų ir 

tėvų konsultavimas. 

2023-03-29 9:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba   

Zarasų  

Pauliaus Širvio 

progimnazijos 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

įvertinimo–tyrimai (pirminis, 

pakartotinis) bei mokinių, 

pedagogų, globėjų, tėvų 

konsultavimas 

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

4.  Logopedo, psichologo ir 

spec. pedagogo 

konsultacijos  

vaikams, tėvams, 

globėjams 

2023-03-01 

2023-03-07 

2023-03-08 

2023-03-14 

2023-03-21 

2023-03-22 

2023-03-28 

14:00 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba  

Zarasų rajono 

ugdymo įstaigų 

vaikai, tėvai, 

globėjai 

Vaikų, tėvų, globėjų  

konsultavimas 

Dalia 

Antanavičienė 

Logopedė 

Genovaitė 

Vadaišienė  
Psichologė  

Edita 

Sklizmantienė 

Spec. pedagogė 

Būtina išankstinė 

registracija: 

Tel. (8 385)  51785 
ppt@zarasai.lt 

 

 

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai. 
Direktorė        Gintarė Laurikėnienė 

mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
mailto:karjeros.specialistas2@gmail.com
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
mailto:ppt@zarasai.lt
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